
  

    

Vere dignum et justum est, 
æquum et salutáre, nos tibi 
semper et ubíque grátias áge-
re: Dómine sancte, Pater om-
nípotens, ætérne Deus: Qui 
unigénitum Fílium tuum, Dó-
minum nostrum Jesum Chris-
tum Sacerdótem ætérnum et 
universórum Regem, óleo ex-
sultatiónis unxísti: ut, seíp-
sum in ara crucis hóstiam im-
maculátam et pacíficam óffe-
rens, redemptiónis humánæ 
sacraménta perágeret: et suo 
subjéctis império ómnibus 
creatúris, ætérnum et univer-
sále regnum, imménsæ tuæ 
tráderet Majestáti. Regnum 
veritátis et vitæ: regnum
sanctitátis et grátiæ: regnum 
justítiæ, amóris et pacis. Et í-
deo cum Angelis et Archán-
gelis, cum Thronis et Domi-
natiónibus cumque omni mi-
lítia cæléstis exércitus hym-
num glóriæ tuæ cánimus, 
sine fine dicéntes: 

 

Věru hodno a spravedlivo 
jest, slušno a spasitelno. 
abychom ti vždy a všude 
díky vzdávali, Hospodine 
svatý, Otče všemohoucí, věč-
ný Bože, který jsi Jednoro-
zeného Syna svého, Pána 
našeho Ježíše Krista, věčného 
Kněze a veškerenstva Krále, 
olejem radosti pomazal, aby 
obětuje sám sebe na oltáři 
kříže jako oběť neposkvrněná 
a smírná, tajemství lidského 
vykoupení dokonal, a když 
byl všecko tvorstvo své vládě 
podmanil, předal tvé 
nesmírné velebnosti králov-
ství věčné a všeobecné. Krá-
lovství pravdy a života, krá-
lovství svatosti a milosti, krá-
lovství spravedlnosti, lásky a 
míru. A proto s Anděly a 
Archanděly, s Trůny a Pan-
stvy a s celým zástupem 
nebeského vojska pějeme 
chvalozpěv slávy tvé, bez 
ustání říkajíce: 
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